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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen dierproeven en verwijst in dat verband specifiek naar het Duitse 
dierproevenlaboratorium Covance, waar niet-humane primaten volgens PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) worden blootgesteld aan grove verwaarlozing en onnodig 
lijden. Daarom verzoekt indienster het Europees Parlement om op te treden, teneinde ervoor 
te zorgen dat dierproevenlaboratoria zoals Covance ter verantwoording worden geroepen voor 
hun dierenmishandeling en dat er een totaal verbod wordt ingevoerd op dierproeven met grote 
mensachtigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Richtlijn 86/609/EEG betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en 
andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt1 is in 1989 in nationale wetgeving 
omgezet. Alle dierproeven in de EU moeten aan de bepalingen van de richtlijn voldoen. 

Op 5 november 2008 diende de Commissie een voorstel in voor herziening van Richtlijn 
86/609/EEG2. Het doel van de herziening is het versterken van de wetgeving op het gebied 
van dierproeven in de EU en het zeker stellen dat de dieren die nog voor dierproeven worden 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90



PE423.671v01-00 2/2 CM\777631NL.doc

NL

gebruikt passende verzorging en een humane behandeling krijgen. De herziening zal met 
name de vereisten en voorwaarden betreffen voor de toelating van dierproeven, personeel en 
inrichtingen, inspecties van inrichtingen die proefdieren fokken, leveren of gebruiken, en de 
normen voor huisvesting en verzorging van de dieren.

De Commissie neemt aan dat indienster met de term 'grote mensachtigen' mensapen bedoelt. 
Met het nieuwe voorstel wil de Commissie het gebruik van mensapen in wetenschappelijke 
procedures verbieden. Alleen indien het voortbestaan van de soort op zich gevaar loopt of in 
het geval van een onverwachte uitbraak van een levensbedreigende of slopende ziekte kan bij 
uitzondering aan een lidstaat toestemming voor het gebruik van mensapen worden gegeven. 
Bovendien streeft de Commissie ernaar een algehele vermindering van het gebruik van dieren 
te ondersteunen door de ontwikkeling van alternatieve methoden te stimuleren. Met 
betrekking tot inrichtingen die dieren, waaronder niet-humane primaten, voor experimentele 
doeleinden gebruiken en fokken voorziet het voorstel voor een herziene Richtlijn een aantal 
elementen dat het niveau van verzorging en bescherming van deze dieren zal verbeteren. 

De Commissie kan bevestigen dat er momenteel geen onderzoek gaande is naar lopende 
gevallen van schending van communautair recht met betrekking tot dit bedrijf, noch met 
betrekking tot andere onderzoeksinstellingen in de EU die gebruikmaken van dieren. Mocht er 
informatie over schendingen van maatregelen krachtens richtlijn 86/609/EEG aan het licht 
komen, dan zou de Commissie daarnaar onderzoek instellen. 
Conclusie

De huidige EU-wetgeving staat toe dat er experimenten worden uitgevoerd op niet-humane 
mensachtigen. Deze dieren vallen onder het toepassingsgebied van een richtlijn die voorziet in 
minimumnormen voor hun bescherming gedurende hun hele leven. Door de herziening van 
deze richtlijn zal deze bescherming de komende jaren verder verbeteren. Hierbij dient te 
worden aangetekend dat mensapen in de EU al bijna tien jaar niet meer gebruikt worden voor 
wetenschappelijke procedures en dat het gebruik ervan verboden zal worden, met 
uitzondering van de streng beperkte en gerechtvaardigde omstandigheden zoals hierboven 
vermeld, mocht het voorstel van de Commissie tot herziening van Richtlijn 86/609/EEG als 
wetgeving worden ingevoerd zonder amendementen met betrekking tot deze bepaling.

Met de huidige wetenschappelijke kennis bevindt de Europese Commissie zich niet in een 
positie om het gebruik van andere diersoorten in wetenschappelijke procedures te verbieden. 
Met de herziening wil de Commissie echter regels stellen waarmee gegarandeerd wordt dat 
alle wetenschappelijke procedures op humane wijze worden uitgevoerd en dat bij het fokken 
van en de omgang met proefdieren de nieuwste wetenschappelijke informatie over het welzijn 
van dieren in acht wordt genomen, in overeenstemming met het beginsel van de drie V's 
gericht op het vervangen, verminderen en verfijnen van het gebruik van dieren voor 
wetenschappelijke doeleinden.


